
 
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Πατρών σας καλεί να παρακολουθήσετε το δωρεάν 
διαδικτυακό σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου CSI-
COP για το GDPR στην πράξη 
 

Η ομάδα του έργου CSI-COP ανακοινώνει το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Μέσω του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες πολίτες 
εκπαιδεύονται (άτυπα αλλά έγκυρα από ειδικούς εκπαιδευτές) σχετικά με τα δικαιώματα 
ιδιωτικότητας του πολίτη στην ψηφιακή εποχή. Στο σεμινάριο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα 
εξασκήσουν και τελικά αποκτήσουν τη δεξιότητα να εντοπίζουν τους ψηφιακούς ανιχνευτές 
(trackers) που κρύβονται στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων (Android). 
Επίσης θα μάθουν να απενεργοποιούν τη διαδικτυακή παρακολούθηση των προσωπικών 
δεδομένων τους από τρίτα μέρη. Το διαδικτυακό σεμινάριο του έργου CSI-COP είναι διαθέσιμο στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου 
https://csi-cop.eu/ και συγκεκριμένα στην ενότητα “Becoming a citizen scientist” https://csi-
cop.eu/informal-education-mooc/. 

 
Λίγα λόγια για το έργο 
Η πρόσφατη διαρροή στοιχείων από 533.000.000 χρήστες του Facebook, τα οποία αναρτήθηκαν 

σε μια βάση δεδομένων για hackers, καταδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης όλων μας για την 
προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και της ιδιωτικότητας μας. Η έννοια που έγινε γνωστή 
με τη συντομογραφία του ακρωνυμίου General Data Protection Regulation (EU GDPR) αφορά όλους 
μας ως άτομα και ως σύνολο. Οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να διεκδικούμε την εφαρμογή της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας στην καθημερινή πρακτική, και αυτό προσπαθεί το 
έργο CSI-COP, που χρηματοδοτείται από το EUHorizon 2020 (σύμβαση επιχορήγησης 873169), να 
επιτύχει. 

Πώς όμως γίνεται πράξη ο φιλόδοξος αυτός στόχος; Πώς ξεπερνιέται το πρόβλημα της 
εξειδικευμένης γνώσης που απαιτείται για να διεκδικήσουμε όλοι εμείς οι πολίτες το δικαίωμά μας 
στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων της προσωπικής ζωής μας; 

Το καινοτόμο ερευνητικό έργο CSI-COP υιοθετεί μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση κατά 
την οποία οι πολίτες επιστήμονες καλούνται να αξιολογήσουν το βαθμό συμμόρφωσης με το GDPR 
σε ιστοσελίδες και εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Θα διερευνηθούν ερωτήματα όπως: υπάρχει 
ενημέρωση με σαφήνεια πριν δώσουμε τη συγκατάθεση μας για τη συλλογή των στοιχείων μας? Το 
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έργο υλοποιεί δράσεις που εκπαιδεύουν και ενημερώνουν τους πολίτες που θέλουν να αναλάβουν 
δράση για την προστασία των δεδομένων τους, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και 
να συμμετάσχουν στην ερευνητική ομάδα του έργου. 

Η επιστήμη των πολιτών εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας για μια “ανοικτή επιστήμη” 
και δίνει μια ευκαιρία στα άτομα που θέλουν να συνεργαστούν εθελοντικά με ερευνητές πάνω σε 
πραγματικές δοκιμές, να ανακαλύψουν τη νέα γνώση της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, 
διαμορφώνοντας έτσι μια ομάδα πολιτών-επιστημόνων. Στο έργο CSI-COP θα ερευνηθεί από κοινού 
με την ομάδα των πολιτών η συμμόρφωση ιστοσελίδων κι εφαρμογών κινητών με το GDPR. Η 
συμμετοχή πολιτών-επιστημόνων στο έργο μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερα ενημερωμένη 
κοινωνία και μια κοινότητα που διεκδικεί τα δικαιώματά της. Μέσω της αλληλεπίδρασης και του 
εθελοντισμού πλάι σε έμπειρους επιστήμονες, οι πολίτες-επιστήμονες του CSI-COP θα αποκτήσουν 
μια βαθύτερη γνώση των διαδικασιών της ‘επίσημης’ επιστήμης όπως οι ακόλουθες: συλλογή 
δεδομένων, έλεγχος υποθέσεων και επικύρωση ερευνητικών αποτελεσμάτων για την εγκυρότητά 
τους. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες οι πολίτες να ενδιαφερθούν, να εμπλακούν στις επιστημονικές 
διαδικασίες και τελικά να εμπιστευθούν περισσότερο την επιστήμη. Αυτός είναι και ένας από τους 
κύριους στόχους του έργου CSI-COP. 

Τους υπόλοιπους στόχους ελάτε να τους ανακαλύψουμε μαζί! 
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, μην διστάσετε να 

επικοινωνήσετε με την ομάδα έργου στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του CSI-COP: https://csi-cop.eu/ για να εγγραφείτε στο Forum https://csi-
cop.eu/citizenscientistlogin/?action=register ή παρακολουθήστε μας στο Twitter: @cop_csi. 
 
Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Δρ. Γιάννης Γιαλελής 
Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας έργου: 
κα. Κωνσταντίνα Λάνταβου: lantavou@gmail.com 
κα. Αγγελική Καρακωνσταντή: akarak@upatras.gr 
κ. Παναγιώτης Μητρόπουλος: mitropoulos@ece.upatras.gr 
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